
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права - Општи смер 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске студије 

II 
Назив предмета Византијска државноправна традиција 
Наставник (за предавања) Проф. др Драган Николић 

Доц. др Александар Ђорђевић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Доц. др Александар Ђорђевић 
Наставник/сарадник (за ДОН)  - 
Број ЕСПБ  7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Изборни 

Услов  - 
Циљ 
предмета 

Стицање општих и посебних знања о византијском државноправном наслеђу и 
његовим утицајима на словенски свет и западноевропске државе, а у циљу 
разумевања улоге Византије у  државноправној, политичкој, и уопште 
културној историји евромедитеранског простора.  Развијање научних сазнања 
о византијском праву као мосту између класичног римског правног наслеђа и 
права у државама које настају на просторима некадашњег Римског Царства, 
или његовом ближем и даљем суседству. Упознавање са основним изворима 
права, правним гранама и правним установама јавног, приватног и процесног 
права Византије. 

 
Исход 
предмета 

 Савладавањем студијског програма из Византијске државноправне традиције 
oчекује се да студент:  
1) схвати друштвене, историјске и политичке околности постанка и трајања 

Византије као легитимне наследнице римског државног уређења и 
римског права;  

2) буде упознат са основним утицајима Византије на суседне ране словенске 
државе у свом окружењу, као и са византијским државним уређењем као 
прототипом изграђивања њихове државне власти;  

3) уочи несумњиво велики утицај Византије на модел односа државе и цркве у 
оним словенским државама које су хришћанство примиле преко 
Цариградске патријаршије 

 
Садржај предмета 



Теоријска 
настава 

Византија као легитимна наследница римског државног уређења и римског права. 
Византија и словенски свет – државноправни аспект. Словенски правни извори 
Бугарске, Русије и Србије који  као узор имају византијско право из Еклоге, 
Прохирона и Фотијевог Номоканона. Утицаји византијског модела уређења односа 
световних и црквених власти у словенским државама. Историјски значај 
Јустинијанове Кодификације за потоњу рецепцију римског приватног права у 
западноевропским државама. 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
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Методе 
извођења 
наставе 

• Предавања 
• Индивидуалне консултације 
• Групе за дискусију 

 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 
активност у току  
предавања 

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 
Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  
Семинари 0-8     

 


